Hírlevél Adatkezelési Tájékoztató

A 220volt Magyarország Kft. ( székhely:1062 Budapest, Váci út 1-3. Kölcsey sétány ép. 54., adószám:
23810611-2-42) által üzemeltetett weboldalon (www.220volt.hu keresztül lehetősége va
Hírlevelü kre feliratkoz i, a ely sorá adatokat gyűjtü k a feliratkozott érdeklődő, regisztrálótól
annak érdekében, hogy elemezni tudjuk szokásait és informálni tudjuk Önt akcióinkról, érdekes és
hasz os ese é yei kről, oktatásai król.
Az Ö től kapott és gyűjtött adatokat az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ter észetes
sze élyek ek a sze élyes adatok kezelése teki teté e törté ő védel éről és az ilye adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
/
rendelete (a továbbiakban GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( a továbbiakban Info tv.), a gazdasági
reklá tevéke ység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
. évi XLVIII. törvé y a
továbbiakban Grt.), az elektro ikus hírközlésről szóló
. évi C. törvé y a tová iak a Eht. , és
az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valami t az i for á iós társadalo
al összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvé y a tová iak a Eker tv. alapján kezeljük.
1. Az adatkezelésünk célja
Adatkezelésünk célja, hogy közvetlen üzletszerzés céljából, gazdasági reklámot is tartalmazó
hírlevelek küldése, továbbá tájékoztatás küldése akcióinkról, árainkról, üzleti ajánlatainkról,
szolgáltatásainkról, partnereink közvetlen üzletszerzési célú üzleti ajánlatait tartalmazó megkeresés.
2. Az adatkezelés jogalapja
Cégünk adatkezelésének jogalapja az Ön ko krét és egfelelő tájékoztatáso alapuló önkéntes
hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) pontja, valamint a Grt. 6.§ (1) , valamint az Eker tv. 13/A. § (4)
bek.
3. A kezelt adatok köre
Vezetéknév, keresztnév, email cím, nem, a feliratkozás időpo tja, a hírlevélre törté ő feliratkozás,
vala i t leiratkozás időpo tja.
4. Az adatkezelés időtarta a
Az 3. pontban leírt adatok kezelésének időtarta a a hozzájárulás visszavonásáig. Ennek hiányában az
adat ázis ól törté ő törlésig tart, de legfeljebb 5 évig.
5. Adattovábbítás
A Hírlevélre törté ő feliratkozás sorá

egadott sze élyes adatok e

kerül ek tová

ításra.

6. A sze élyes adatokhoz hozzáférő sze élyek
A Hírlevélre törté ő feliratkozás sorá
egadott adatokhoz égü k direkt
munkavállalói és cégünk Adatfeldolgozói férnek hozzá.

arketi ggel foglalkozó

7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Ö t a jele Hírlevélre törté ő feliratkozás érdeké e
egadott sze élyes adatok kezelésével
kapcsolatban kérel ezheti az adatkezelőtől az Ö re vo atkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát.
7.1 Átlátható tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy átlátható, tö ör, világos és kö ye hozzáférhető tájékoztatást kapjon az
adatkezeléssel kapcsolatban.
Cégünk az Ön kérelmére tájékoztatást ad az általunk kezelt, a cégünk által megbízott adatfeldolgozó
által feldolgozott adatokról, forrásairól, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés céljáról, az
adatkezelés időtarta áról, az adatfeldolgozó evéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevéke ységéről, az adatvédel i i ide s a izto ság olyan sérülése, amely a
továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi) körülményeiről, hatásairól és az elhárítására egtett
i tézkedésekről, az adatkezeléssel összefüggőe Ö kérel ezheti égü ktől, i t adatkezelőtől az
Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Tájékoztatást kérhet az adattovábbítás
megvalósulása esetén annak jogalapjáról és í zettjéről, vala i t az adatkezeléssel kap solatos
panasz benyújtásának jogáról. ( GDPR 12. cikk, 15. cikk)
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb
azonban 30 napon belül, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. A
tájékoztatás díj e tes, feltéve ha a kérel ező kérel e egyértel űe
egalapozatla vagy –
külö öse is étlődő jellege iatt – túlzó, az adatkezelő, figyele
el a kért i for á ió vagy
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre.
7.2 Helyesbítés joga
Cégünk kérésre helyesbíti az Önre vonatkozó helytelen személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek
ellett kiegészítő yilatkozat útjá törté ő – kiegészítését. ( GDPR 16. cikk)

7.3. A korlátozáshoz való jog
Cégü k, i t adatkezelő jogosul arra, hogy kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
-

-

-

Ö vitatja a sze élyes adatok po tosságát, ez eset e a korlátozás arra az időtarta ra
vo atkozik, a ely lehetővé teszi, hogy égü k, i t adatkezelő elle őrizze a sze élyes
adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és helyette inkább kéri azok
felhasználásának korlátozását;
Cégü k ek, i t adatkezelő ek ár i s szüksége a személyes adatokra adatkezelés
éljá ól, de az éri tett igé yli azokat jogi igé yek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez vagy
Ön tiltakozott az adatkezelés elle ; ez eset e a korlátozás arra az időtarta ra vo atkozik,
amíg megállapításra ne kerül, hogy az adatkezelő jogos i dokai első séget élvez ek-e az
érintett jogos indokaival szemben. ( GDPR 18. cikk)

7.4. A törléshez való jog ( az „elfeledtetéshez való jog”)
Cégünk a személyes adatokat törli, ha azok kezelése jogellenes, azt az érintett kéri, vagy a kezelt adat
hiányos vagy téves – ez a hiá yosság vagy téves helyzet jogszerűe
e orvosolható – feltéve, hogy
a hazai vagy e zetközi kötelezőe alkal aza dó jogi or a a törlést e zárja ki, vagy az
adatkezelés élja egszű t, vagy az adatok törvényben meghatározott tárolásának határideje lejárt
vagy a tárolását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve más hatóság
kötelezőe elre delte. (GDPR 17. cikk)
7.5 A tiltakozáshoz való jog
Ön mint érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen kivéve, ha a személyes adatok
kezelése vagy tová ítása kizárólag az adatkezelőre vo atkozó jogi kötelezettsége alapul vagy az
jogos érdekek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el ( GDPR 21.
cikk). Amennyiben a személyes adatok felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés (
ideértve a profilalkotást is éljá ól törté ik, jogosult a közvetle üzletszerzés érdeké e törté ő
kezelése ellen tiltakozni (GDPR 21 cikk.).
7.6. Adathordozhatósághoz való jog:
Ön, mint érintett jogosult az Önre vonatkozó, és cégünk részére bocsátott személyes adatokat széles
kör e hasz ált, géppel olvasható, érthető for átu a
egkap i, tová á jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy ásik adatkezelő ek tová ítsa a élkül, hogy ezt akadályoz á égü k, ha az
adatkezelés hozzájáruláso vagy szerződése alapul és az adatkezelés auto atizált ódo törté ik.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során Ön, mint érintett jogosult arra, hogy – technikai
egvalósíthatóságtól függőe – kérje a sze élyes adatok adatkezelők közötti közvetle tová ítását
is. A személyes adatok hordozhatóságához való jog nem sértheti az adatok törléséhez való jogot és
hátrányosan nem érintheti mások szabadságát és jogait. ( GDPR 20. cikk)

7.7. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés visszavonásához való jog
Ö ek, i t éri tett ek joga va ahhoz, hogy az adatkezeléshez törté ő hozzájárulását ár ikor
visszavonja, amennyiben nincs más jogalapja az adatkezelésnek.
7.8. Automatizált döntéshozatal
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre olyan, automatizált adatkezelésen alapuló döntés, amely
jogaira jele tőse kihat. Ezt a jogot a GDPR izo yos esetek e korlátozza, vagy az Ö
hozzájárulásához függővé teszi az auto atizált dö téshozatal alkal azását. Ö jogosult arra, hogy
véleményét
kifejezze,
a
döntéssel
szemben
kifogást
nyújtson
be.

8. Értesítési kötelezettség a személyes adatok helyesbítése, törlése, illetve korlátozása körében
Cégünk minden olyan címzettet tájékoztat az Ön személyes adatai helyesbítésénél, korlátozásánál
illetve törlésénél, akikkel, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek
izo yul, vagy ará ytala ul agy erőfeszítést igé yel. Kérése esetén tájékoztatjuk-e í zettekről.
9. Eljárási szabályok:
Cégü k, i t adatkezelő, a e yi e Ö a fe ti jogok alapjá kérele
el él, úgy a kérele
eérkezésétől szá ítva késedele
élkül, de legkéső a kérele
eérkezésétől szá ított egy
hónapon belül tájékoztatja Ö t, i t éri tettet a kérel ezett i tézkedésről. Szükség eseté ,
figyele e véve a kérele összetettségét és a kérel ek szá át, ez a határidő tová i két
hó appal eghossza ítható. A határidő eghossza ításáról az adatkezelő a késedelem okainak
egjelölésével a kérele kézhezvételétől szá ított egy
hó apo elül tájékoztatja az éri tettet.
Ha az éri tett elektro ikus úto
yújtotta e a kérel et, a tájékoztatást lehetőség szeri t
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri( GDPR 12. cikk). Ha cégünk,
i t adatkezelő e tesz i tézkedéseket az éri tett kérel e yo á , késedele
élkül, de
legkéső a kérele
eérkezésétől szá ított egy
hó apo elül tájékoztatja az éri tettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Ö , i t éri tett ár ikor i gye ese tájékoztatást, i for á iót kérhet égü ktől külö öse
kapcsolatban, hogy Önre vonatkozó adatkezelés történik-e, folyamatban van-e, mi az adatkezelés
jogalapja). A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.
Ha az éri tett kérel e egyértel űe
egalapozatla vagy – külö öse is étlődő jellege miatt –
túlzó, az adatkezelő, figyele
el a kért i for á ió vagy tájékoztatás yújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számítunk fel vagy megtagadjuk a
kérele alapjá törté ő i tézkedést.

10. Adatfeldolgozó
A Hírlevél kap sá égü k által kezelt adatokhoz a égü k tevéke ységét segítő Adatfeldolgozókat
vesz igé y e. Az Adatfeldolgozók a égü kkel kötött előzetes szerződés alapjá az ott rögzített
feltételek szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25.-ét követőe a részükre, a
égü k, i t adatkezelő által tová ított és általuk kezelt vagy feldolgozott sze élyes adatokat a
GDPR által előírt re delkezésekkel összha g a rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről
nyilatkozatot tesz ek a égü k, i t adatkezelő részére. Az Adatfeldolgozók tová i adatfeldolgozót
kizárólag égü k,
i t adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Az adatkezelési szolgáltatás
yújtásá ak efejezését követőe égü k, i t adatkezelő dö tése alapjá
i de személyes
adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelő ek, és törli a eglévő ásolatokat, kivéve, ha az u iós
vagy a tagálla i jog a sze élyes adatok tárolását írja elő. Az Adatfeldolgozó u káját égü k, i t
adatkezelő elle őrzi.
10.1. Adatfeldolgozók:
HD Agency Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. II/1.), az alábbi személyes adatokhoz
fér hozzá: Az Ön neve, email címe, születésnap, tranzakciós adat
Az alábbi tevékenységet végzi cégünk részére: reklám kampányok, hírdetések indítása, célcsoport
meghatározása
Adattárolásá ak ideje: Az Adatfeldolgozó a égü kkel kötött szerződés egszű éséig tárolja az
adatokat
Websas.hu Kft. ( székhely: 8272 Tagyon, Petőfi Sá dor u.

.

az alábbi személyes adatokhoz fér hozzá: A jelen Tájékoztató 3. pontjában rögzített adatokhoz
Az alábbi tevékenységet végzi cégünk részére: tárhelyszolgáltatás, ügyfélkapcsolati rendszer
üzemeltetés
Adattárolásának ideje: Az Adatfeldolgozó a égü kkel kötött szerződés egszű éséig tárolja az
adatokat
11. Adatbiztonság
Cégünk biztosítja az adatok biztonságát, ennek keretében úgy kell megválasztania, fenntartania az
alkalmazott eszközöket, kialakítania az eljárási szabályokat, hogy azok figyelembe vételével hathatós
védelmet nyújtson azokra a kockázatokra, amelyek a tárolt, továbbított vagy más módon kezelt
adatok véletle vagy jogelle es egse
isítésé ől, elvesztésé ől, egváltoztatásá ól,
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatla hozzáférés ől ered ek.
- Figyele
el kell le ie arra, hogy a tová ított adatok eseté az azokhoz hozzáférő har adik fél
betartsa az adatbiztonság követelményét.
E ek érdeké e égü k u kavállalói, tová á adatfeldolgozó ak i ősülő har adik fél part erei
szá ára előírja az adatkezelés izto ságá ak alkal azását, így külö öse - gondoskodnak arról, hogy
a tárolt adatokhoz első re dszere keresztül vagy közvetle hozzáférés útjá kizárólag az arra
feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá, amely
adatokat az arra nem jogosultak ne kezelhessenek és ne rendelkezhessenek vele, - biztosítják a
személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét,
integritását, rendelkezésre állását és védelmi képességét,

-adatfeldolgozó köteles biztosítani, hogy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes
adatokhoz hozzáféréssel re delkező ter észetes sze élyek kizárólag a vo atkozó jogsza ályok
szerint kezeljék az adatokat
- változó jelszóval, zárbiztonsággal védett tároló helyek
Cégünk az adatbiztonság érdekében a Websas.hu Kft. ( székhely:
Tagyo , Petőfi Sá dor u. .
i t üze eltető tárhelyszolgáltató Adatfeldolgozó által biztosított szerverhelyiségben tárolja. A
szerverhelyiség izto ságos elzárása iztosítva va . Az üze eltető a sze élyes adatok izto sága
érdekében rögzíti a sze élyes adatokhoz törté ő hozzáférést. A aplózás sorá rögzítésre kerül a
személyes adatokhoz történt hozzáférés ideje, személye és a hozzáfért szermélyes adatok köre.
12. Az Adatvédelmi incidens
Cégü k, i t adatkezelő az adatvédel i i ide st i dokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkéső
órával azutá , hogy az adatvédel i i ide s a tudo ására jutott, ejele ti felügyeleti
hatóság ak, kivéve, ha az adatvédel i i ide s valószí űsíthetőe e jár ko kázattal a ter észetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Adatfeldolgozás esetén az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését
követőe i dokolatla késedele
élkül ejele ti égü k ek, i t adatkezelő ek.
12.1. Az Ön, mint érintett tájékoztatása az adatvédel i i cide sről
Cégü k, i t adatkezelő i dokolatla késedele
élkül tájékoztatja Ö t, i t az éri tettet az
adatvédel i i ide sről, a e yi e valószí űsíthetőe
agas ko kázattal jár a ter észetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve. Eze tájékoztatás sorá közérthetőe és világosa
is ertetjük Ö el, i t éri tettel az alá iak az adatvédel i tisztviselő vagy a tová i tájékoztatást
yújtó egyé kap solattartó evét és elérhetőségeit; adatvédel i i ide s ől eredő, valószí űsíthető
következ é yeket; is ertet i kell az adatkezelő által az adatvédel i i ide s orvoslására tett vagy
tervezett i tézkedéseket, eleértve adott eset e az adatvédel i i ide s ől eredő esetleges
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Ha és ame yi e e lehetséges az i for á iókat egyidejűleg közöl i, azok tová
késedele
élkül késő részletek e is közölhetők.
Ö t, i t éri tettet e
bármelyike teljesül:

i i dokolatla

kell tájékoztat i az adatvédel i i ide sről, ha a következő feltételek

. az adatkezelő egfelelő te h ikai és szervezési védel i i tézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen
azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz
való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
2.) az adatkezelő az adatvédel i i ide st követőe olya tová i i tézkedéseket tett, a elyek
iztosítják, hogy az éri tett jogaira és sza adságaira jele tett, valószí űsíthetőe
agas ko kázat a
tová iak a valószí űsíthetőe e valósul eg;

3.) a tájékoztatás ará ytala erőfeszítést te e szükségessé. Ilye esetek e az éri tetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni,
amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását
13. Leiratkozás hírlevélről
Ö
i t a hírlevél í zettje jogosult ár ikor leiratkoz i a Hírlevélről. Ezt a Hírlevéle törté ő
leiratkozás hivatkozásra törté ő katti tással vala i t az adatvedelem@220volt.hu email címre
eljuttatott egyoldalú címzett nyilatkozatával.
14. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvé yesítési lehetőség
Ön, mint érintett az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült kérdéseit, észrevételeit, kéréseit az
adatvedelem@220volt.hu email címre, továbbá az 1062 Budapest, Váci út 1-3. Kölcsey sétány ép. 54.
postacímen jelezheti, illetve teheti fel.
Ön, mint érintett a személyes adatkezelésre vonatkozó jogai gyakorlása körében a cégünkhöz, mint
adatkezelőhöz intézett kérésének, közlésének elutasítása, illetve az azokban foglalt intézkedések
elmulasztása miatt, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530
Budapest, Postafiók: 5., Telefon: +36 -1-391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ) fordulhat.
Ön, mint érintett a jogellenes adatkezelés esetén polgári peres eljárást kezdeményezhet a
cégünkkel szemben. A per elbírálása a törvényszék hatás körébe tartozik. A per – az Ön választása
szerint – a lakóhelye szeri ti törvé yszék előtt is egi dítható a törvé yszékek elérhetőségét az
alábbi linken találhatók: http://birosag.hu/torvenyszekek)
15. Kiskorú gyermekek védelme
A gyermekek személyes adatainak a védelme különös hangsúlyt kap a GDPR és a hazai jogi normák
alapján. Éppen ezért a 16. életévüket be nem töltött kiskorúak nem adhatnak meg személyes
adatokat cégünk részére, kivéve ha az adatkezeléshez törvé yes képviselője szülői felügyeletet
ellátó személy) hozzájárulását adta vagy engedélyezte azt.
Cégünk mint adatkezelő – figyele e véve az elérhető te h ológiát – ésszerűen elle őrizni fogja,
hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta eg, illetve e gedélyezte.
Ilyen esetekben a kiskorú 16. életévét be nem töltött gyermek, továbbá az adatkezeléshez
hozzájárulását adó törvé yes képviselő szülői felügyeletet gyakorló sze ély köteles az elle őrzési
eljáráshoz segítséget nyújtani és az igazoló dokumentumokat a rendelkezésünkre bocsátani.
16. Harmadik személy eljárása során kezelt adatok
Cégü k jogosult elle őriz i, olya har adik sze élyek eg ízását és sze élyes adatait, akik e
saját nevükben járnak el és tesznek jognyilatkozatokat. Cégünk a jogalap nélkül a rendelkezésébe
került személyes adatot törli és azt nem továbbítja harmadik személynek.

